
Szanowni mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informujemy, że Gmina Rawa 
Mazowiecka udziela dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje 
udzielane są ze środków Gminy Rawa Mazowiecka.  

Dotacje udzielane są na podstawie  uchwał Rady Gminy Rawa Mazowiecka, stanowiących  akt 
prawa miejscowego, na podstawie której Wójt Gminy Rawa Mazowiecka będzie mógł udzielać 
dotacji celowej na realizację zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków posadowionych 
w granicach administracyjnych gminy Rawa Mazowiecka. 

Podmioty mogące ubiegać się o dotację: 

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości położonej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, 
posiadający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu  ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

Ubiegający się o uzyskanie dotacji nie mogą mieć zaległości wobec Gminy Rawa Mazowiecka. 

Przedmiot dotacji: 

Budowy przydomowej oczyszczalni ścieków posadowionej w granicach administracyjnych Gminy 
Rawa Mazowiecka.     

Oczyszczalnia ma być urządzeniem nowym, wybudowanym zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 
07 lipca 1994 prawo budowlane, przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie oraz  
z dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi 
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.                                                                                        

Terminy złożenia wniosku: 

Wnioski należy składać  w terminie do 31 sierpnia  na dany  rok budżetowy. 

Warunki uzyskania dotacji: 

Złożenie w terminie  wniosku do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej wraz z załącznikami: 
(aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości, dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj.: zgłoszenie zamiaru wykonania 
robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę, projektu technicznego z opisem 
odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania pod budowę przydomowej 
oczyszczalni, oświadczenie o braku zaległości wobec gminy Rawa Mazowiecka oraz - pozytywna 
opinia geotechniczna określająca przydatność gruntu przeznaczonego na umiejscowienie 
przydomowej oczyszczalni ścieków a w szczególności przepuszczalność gruntu, poziom wód 
gruntowych ). 

Z wnioskodawcami, których wnioski przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz wystarczy 
środków zabezpieczonych na to zadanie  w budżecie Gminy Rawa Mazowiecka, zostaną 
podpisane umowy dotacyjne na podstawie, których zostaną przelane, na wskazane we wniosku 
konto, środki dotacji celowej. 

Dotacje przyznane w danym roku muszą być wykorzystane w tym samym roku, w którym 
zostały przyznane. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się w szczególności zapłatę za 
zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona (art. 251 ust 4 ustawy o finansach 
publicznych). 

W terminie do 7 dni od wykorzystania udzielonej dotacji, beneficjent zobowiązany jest do 
przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania wraz z oryginałami dokumentów: 



a) finansowych (faktur lub rachunków, potwierdzających nakłady finansowe -  do wglądu, 

b) potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac – do wglądu, 

c) deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów dopuszczających wyrób do stosowania w 
budownictwie, 

d) potwierdzenia zapłaty za zrealizowane zadanie, 

e) potwierdzeniem dokonania zgłoszenia do eksploatacji  przydomowej oczyszczalni ścieków 
dokonanego na podstawie art. 152 ust 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska” 
(Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm), 

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 


